ประกาศโรงเรียนวัดสานักคร้อ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กาหนด เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกของ
ทุกระดับ ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จาเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ให้สอดคล้องกัน จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดสานักคร้อ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
จากการมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เหมาะสม และสอดคล้องกัน ให้ถือว่าการประกั นคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่ การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดสานักคร้อ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๑ โรงเรี ยนวัดส านั กคร้ อ จึ งประกาศให้ ใช้ ม าตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่ อใช้ เ ป็นหลั ก ในการ
เทียบเคียงสาหรับส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบการ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

( นายโกวิท
ทั่วจบ )
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสานักคร้อ

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดสานักคร้อ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉบับลงวันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก

ประกาศโรงเรียนวัดสานักคร้อ
เรื่อง กาหนดเป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
.....................................................................
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กาหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และ
การศึกษาไทย ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งบริบท จุดเน้น และ
ความต้องการ รวมถึงบริบทของโรงเรียน จึงปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน
จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนวัดสานักคร้อ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๙ (๓) ได้กาหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาที่ยึดหลักที่สาคัญ ข้อหนึ่ง คือมี
การกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา ๔๘
ให้หน่ วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริ หารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา
รายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรังการประเมินคุณภาพภายนอก
ฉะนั้ น อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่ งพระราชบั ญญั ติ การศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดสานักคร้อ
จึงกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความสาเร็จ ตามประเด็นการพิจารณา ของมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้
สถานศึกษาใช้ในเป็นหลักในการเทียบเคียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผล และการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษาให้บรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

( นายโกวิท
ทั่วจบ )
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสานักคร้อ

ตัวชี้วัด และเป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดสานักคร้อ
เรื่อง กาหนดเป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย

เป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา

เป้าหมาย

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

ดีเลิศ

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความสาเร็จ ในระดับประเด็นการพิจารณา
ที่สอดคล้อง และสะท้อนคุณภาพตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
.............................................................
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้
๑) เด็กมีน้าหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย
๒) เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว และทรงตัวได้ดี
๓) เด็กสามารถใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี
๔) เด็กมีสุขภาพอนามัย และสุขนิสัยที่ดี
๕) เด็กเล่น ทากิจกรรมได้อย่างปลอดภัย ทั้งตัวเอง และผู้อื่น
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑) เด็กสามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์
๒) เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
๓) เด็กสนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรีได้
๔) เด็กมีความเมตตา กรุณา มีน้าใจ ช่วยเหลือ แบ่งบัน
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑) เด็กสามารถทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จได้ด้วยตนเอง
๒) เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้เหมาะสม
๓) เด็กวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง
๔) เด็กใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง
๕) เด็กสามารถดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และทิ้งขยะได้ถูกที่ได้ด้วย
ตนเอง
๖) เด็กสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ
๗) เด็กสามารถเล่นหรือให้ความร่วมมือในการทางานกับผู้อื่น
๘) เด็กสามารถทักทาย พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์
๙) เด็กสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้
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ประเด็นการพิจารณา

๑๐) เด็กสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้
๑) เด็กสามารถฟัง และสนทนาโต้ตอบ และเล่าเป็นเรื่องราวได้
๒) เด็กสามารถจับคู่ เปรียบเทียบ จาแนก จัดกลุ่ม เรียงลาดับเหตุการณ์ได้
๓) เด็กสามารถอธิบาย เชื่อมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
หรือการกระทาได้
๔) เด็กสามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีแก้ปัญหาได้
๕) เด็กสามารถค้นหาคาตอบของข้อสงสัยโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วย
ตนเอง
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
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